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Protokoll fört vid månadsmöte den 12 januari 2011 
 
1. LP Sune S. hälsade alla välkomna till mötet i klubblokalen. 

2. Uppropet visade att 17 var närvarande. Frånvarande; Gunnar C., Göran S., Sven U., som anmält 
frånvaro. Dessutom Stig-Olov D., Jonny J. samt Folke J. som är långsiktigt förhindrade att delta. 

3. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll. 

4. Rapporter: 

IR/PR Lion Leo hade inget att rapportera 

Kassaförvaltaren Lion Leif redovisade att behållningen i kassorna är: 
 aktivitetskassan 178 777kr samt 
 administrativa kassan 2905 kr. 

Vi påmindes om att det är dags att betala in 400 kr i medlemsavgift för 
första halvåret 2011. 

Aktivitetskommittén Lion Håkan redogjorde för erfarenheter från aktiviteter under 
julmånaden. Dragning av vinnare på Luciarösterna samt vinnare av jul-
skinkor återstår att beskriva i två instruktioner som skall arkiveras på vår 
hemsida. Håkan skickar två utkast före utgången av kv.1 till LP. 

Ingen säkerhetsansvarig hade utsetts till aktiviteterna under 
skyltsöndagen. Tunnan som vi använde för att elda i under 
skyltsöndagen bör förses med ben för att förhindra skador på asfalten. 
Lion Evert och Erik ordnar så att två fat förses med ben. 

Ett av Lions marknadsbord har förstörts och fraktats bort från platsen för 
brottet (högra ”kortsidan” av ICA huset) av Lion Rune.  

Medlemskommittén Lion Ingvar inbjuder Andreas Lodesjö, Magnus Nilsson samt Göran 
Alenhed med respektive till Lions Vinterfest den 29 januari 2011. Sune 
S.-LP  har inbjudit Peter och Maria Sehlin. Utskrivna inbjudningskort 
enligt bilaga skickas med post till uppräknade personer (Sune S).   

Lion Ingvar redovisar på nästa styrelsemöte vilka personer som har 
tillfrågats så att ”värvningslistan” kan uppdateras. 

Hjälpkommittén Lion Lennart har ombesörjt att blommor och chokladaskar har skickats 
enligt protokollet för förra månadsmötet. LP rapporterade att han tidi-
gare under dagen uppvaktat Lion Göran på hans 50-års dag med blom-
mor från Junsele Lions Club. 

Festkommittén Lion Sune L. informerade om Lions Vinterfest den 29 januari, bl.a. om 
menyn. Sekreteraren hade redan hunnit skicka ut en inbjudan trots att 
alla arrangemang ännu inte bekräftats. 

IT-kommittén Lion Leif återkommer under pkt 10. 
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5. Bidrag till sjukhuset i Tanzania1             
Styrelsen föreslår att Lions skänker 20.000 kr till sjukhuset i Ilembula, Tanzania, och samtidigt ber 
om en redovisning av hur pengarna använts. Summan sätts in på Ulla Kigalis (missionären på 
plats) personliga konto i samband med att sjuksköterskeelever från Umeå gör sin praktik på sjuk-
huset. Lions engagemang för sjukhuset bör vi berätta om på hemsidan. 

Beslut: Frågan bordläggs till nästa månadsmöte så att Lion Håkan hinner få bekräftat om valutan i 
redovisningen av sjukhusets budget är i lokal valuta med tanke på beloppens storlek. 

6. Gåva till Barndiabetesfonden 
Enligt Lions Verksamhetsplan 2010-2011 för Distrikt 101-N är fonden i stort behov av 
bidrag. 
Beslut: Junsele Lions Club skänker 5000 kr till Barndiabetesfonden. 

7. Storån river 
En ny flotte skall byggas eftersom den gamla havererade förra säsongen. Flotten skall vara 
utplacerad till den 1 mars 2011. Lion Erik rekvirerar den hjälp han behöver för att få den 
nya flotten på plats. Lion Leif A. ordnar med lotter. Det blir samma pris dvs. 10 kr per 
lottsedel. En kampanj lanseras på vår hemsida med bild på flotten samt statistik när flotten 
”for å gåle” tidigare år. Lion Örian lämnar ett underlag för statistiken till LP.  

8. Tyglejon 
Vi har fått erbjudande från Molli Toys AB att köpa tyglejon med klubbnamn a´ 29 kr. 
Lejonen kan användas som gåva i olika samanhang. 
Beslut: Lion Evert beställer 30 stycken 

9. Båtlotteri 2011                    
Olika alternativa vinster diskuterades men inget förslag fick bifall varför frågan bordlades tills 
nästa månadsmöte och medlemmarna uppmanades att återkomma med nya förslag. Lotterna på el-
cykeln sommaren 2010 upplevdes som svårsålda. 

10. Diverse frågor 
a) IT-kommittén övergår till att vara en redaktion för utveckling av hemsidan. De mest akuta 

åtgärderna är att ta bort julkort och övriga jul- kampanjer. ”Pantamera” och 
”Storån river” är två möjliga ersättningar för jul- kampanjerna på första sidan.  
Äldre protokoll arkiveras i pdf-format. Fotoalbum för medlemmar påbörjas under första 
halvåret. 
SUSA föreslår att IT-redaktionen träffas 1 timme innan ordinarie styrelsemöten. 
Behörighet att ändra på hemsidan skall diskuteras på nästa IT-möte.  

 
b) Inga förslag till nomineringar till Riksvalsnämnden har framförts. 

 
c) Frånvaro på månadsmöten;  

Beslut: Den som uteblir till ett månadsmöte utan att ha lämnat återbud debiteras 
en avgift på 50 kr. 

 
d) Intresserade kan anmäla intresse att delta på Lion- dagen i Umeå den 26 februari 

2011. Sista anmälningsdag är den 8 februari. Cancerforskningsfonden Norrland 
betalar resa och övernattning (inte Lions). 

                                                           
1 På vår hemsida http://junselelionsclub.se/?page_id=441 finns detaljerad information om sjukhuset under 
länken ”Annual Report”. 
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e) Specsavers- kampanjen är avslutad. 

 
f) Begäran om att ta emot möbler för transport till Lions magasin kommer att ordnas 

av; Lion- Leo, - Evert och –Örian. 
 

g) Kommande möte 
Styrelsemöte:  27 januari kl. 18.00. OBS! IT-redaktionen träffas kl. 17.00  
Månadsmöte: onsdag den 2 februari kl. 18.00 

 
h) Mötet avslutades kl. 19.30 och det gavs tillfälle till frågor om hemsidan innan 

”Ärtsoppan” serverades – den var mycket god! 
 
 

Vid protokollet  

Sune Sandström - LP 
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Bilaga till Protokoll 
Månadsmöte 2011-01-12 

 

 

 

Peter o. Maria  
 

Välkomna till 
 

Lions Vinterfest 
kl. 18.00 

lördagen den 29 januari, 2011  
 



–  
DHR lokalen, Gunillavägen  

 

Inbjudan till LIONS Vinterfest! 
Gunillavägen DHR-lokalen 

Kl.18.00 den 29 januari 2011 

 

Vi samlas till en trevlig kväll med: 

 

Förrätt, varmrätt, kaffe med kaka och  
underhållning 

Pris per person: ca. 200 kr 

Öl – Vin- Sprit á 25 kr 
 

 
 

O. S. A senast 2011-01-21 
Tfn: 105 94/ 070 516 9778 
Sune Larsson 

 
Pröva på vad det innebär att vara medlem 

I Junsele Lions Club 
 
Vi har våra månadsmöten första onsdagen varje månad i vår 
klubblokal på Gunillavägen. Mötet avslutas med en enkel måltid 
och en stunds samvaro då idéerna får flöda fritt. 
 
Du har säkert också sett oss i olika samanhang ute i samhället: nu 
senast i samband med julskyltningen och luciafirandet. På vår 
hemsida; http://junselelionsclub.se/  kan du läsa mer om vad Lions 
står för och hur Lions fördelar insamlade medel.  
 
Det som skiljer oss från andra välgörenhetsorganisationer är att vi 
inte har några arvoden eller administrativa kostnader. Tvärtom 
betalar vi en medlemsavgift som fastställs varje år med hänsyn till 
vilka interna intäkter vi har. Normalt brukar medlemsavgiften 
hamna på 500-700 kr. 
 
Nya medlemmar som önskar pröva på ett medlemskap i Lions 
behöver inte betala medlemsavgift det år man ansöker.  
 
Att vara medlem i Lions innebär att man får nya vänner och en 
trygghet, även utifrån ett internationellt perspektiv, eftersom Lions 
finns i nästan alla länder. Får du punktering på din cykel i Nepal 
och inte vet någon annan lösning så finns det säkert hjälp att få hos 
en lokal Lionmedlem. 
 
Välkommen till något av våra möten. 
På Junsele Lions vägnar 
 
 
Sune Sandström 
President verksamhetsåret 2010-2011 
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